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De Wolder-Wonder-Week 
 
De Wolder-Wonder-Week staat in het thema van ‘Verwonderen’.    
Wij vieren dit jaar de vierde verjaardag van Wolderweide.                  

De Wolderwonderweek vindt plaats van 21 t/m 25 maart.  

Als school willen wij onze leerlingen een week lang de kans geven om 

zich te verwonderen over verschillende onderwerpen. We denken graag 

groots in dit geval, maar de verwondering van kinderen kan ook in hele 

kleine dingen zitten. Een bezoek aan de bakker, kijkje nemen onder de 

motorkap van een auto, een les haken/breien/punniken of misschien het 

begeleiden van een bak/kook workshop. We zijn op zoek naar mooie 

ervaringen, niet naar waterdichte lesplannen.  

 

Dit idee is ontstaan vanuit het Wolderweide-team. De drijfveer achter 

dit idee is dat wij onze leerlingen nog meer willen laten ontdekken en 

leren dan het aanbod bij ons op school. Daarom willen wij in één week 

alle krachten, die wij maar kunnen verzamelen, samenbrengen om onze 

leerlingen meer te laten ontdekken over hunzelf en de wereld om hen 

heen. Wij denken dat jullie hier ook een actieve rol in kunnen spelen. 

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 25 maart, in de ochtend.  

 

De vraag aan jullie is om uw ideeën met ons te delen. Daarvoor is een 

online-enquête ontwikkeld. De link naar het bestand:                                           

https://forms.gle/ZSoeX7uEa5bSPoes5 
 

In de enquête kunt u uzelf aanbieden als een van de ‘experts’ die een 
groep leerlingen gaat verwonderen op vrijdagochtend 25 maart. U kunt 

hierbij denken aan het geven van een workshop op school. Wellicht wilt 

u iets vertellen over uw werk. Het meenemen van een groepje kinderen 

naar uw werk of bedrijf of dat van een vriend(in)/familielid behoort ook 

tot de mogelijkheden. Niets is te gek. 

 

U kunt zich t/m 9 maart 2022 aanmelden via de enquête. 

 

Wij kijken uit naar uw creatieve, originele en verwonderende ideeën. 

Denk groots, maar ook simpel en niets is te gek. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Wolderweide 
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Reminder Carnaval. 

 

Het is weer bijna zover…. Carnaval.  
Wij starten op maandag 21 februari met de Zotte week. En dat betekent dat de kinderen iedere dag uitgedost 

in iets anders naar school mogen komen.  

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

 

Maandag 21 februari: Raar met je haar dag.  

Gekleurd haar, een pruik of veel vlechtjes. Bedenk het maar. Alles mag op deze dag.   

Dinsdag 22 februari: Kies je kleur dag 

Kom jij helemaal in het rood, groen of bijvoorbeeld geel op school? 

 

Woensdag 23 februari: studiedag 

 

Donderdag 24 februari: Andersom dag 

Draag je kleding verkeerd om deze dag.  

 

Vrijdag 25 februari: Carnavalsdag:  

De dag dat je compleet verkleed op school komen mag.  

 

Prins Otis en prinses Linne zullen op vrijdag 25 februari een jongen en meisje uit de onder- en bovenbouw  

kiezen die het leukst verkleed is.  

 

 



Thuis AVI lezen? 

Vanaf groep 3 gebruiken wij CITO toetsen om het lezen van uw kind te 

meten. We gebruiken hiervoor de AVI en DMT. 

Bij de DMT (Drie Minuten Toets) lezen de leerlingen drie verschillende 

bladen met rijen woordjes. Per blad krijgen ze een minuut de tijd en wij 

kijken hoever ze komen en hoeveel foutjes ze maken. Hiermee   meten we 

vooral hoe precies er gelezen wordt. Je hebt namelijk geen hulp van de 

rest van de tekst om te lezen wat er staat. 

Bij het AVI lezen, lezen de kinderen stukjes tekst. Ook hierbij houden we bij hoelang ze erover doen en hoeveel 

foutjes er gemaakt worden, maar de kinderen krijgen geen tijdslimiet. We kunnen bij deze toets goed zien hoe 

vloeiend een kind leest. Nauwkeurigheid is het belangrijkst, maar ook het snelheid speelt mee. Door sneller te 

lezen kan je beter onthouden wat je hebt gelezen. 

Om te leren lezen, en om het lezen te onderhouden, moet je vooral heel veel lezen. Ook thuis! Elke dag       

minstens 15 minuten, dit heeft echt een groot effect op de leesprestaties. 

Er zijn tegenwoordig een hoop boeken die op AVI niveau geschreven worden. Die lijken handig om ook thuis 

mee te gaan lezen, maar dat is het niet altijd. De boeken die speciaal op AVI geschreven worden, zijn vaak een 

stuk minder goed geschreven dan andere boeken. De boeken moeten aan veel eisen voldoen voordat ze        

geschreven worden, zoals korte zinnen en bepaalde woorden mogen niet gebruikt worden omdat ze 'te moeilijk’ 
zouden zijn. Dit maakt ze taalarm waardoor ze soms veel lastiger zijn om te lezen en begrijpen dan boeken die 

gewoon geschreven zijn zonder al die regels. 

Wat dan wel? 

Leesplezier is het allerbelangrijkste. Zoek een boek dat uw kind interessant of leuk vindt, kennis en motivatie zijn 

belangrijke onderdelen bij het (begrijpend) lezen. Wanneer je al veel over een onderwerp weet, of je vindt het 

heel leuk om te lezen, maakt het niet uit of je een keer een wat moeilijker woord tegenkomt. Misschien ken je de 

betekenis al, of gebruik je de context waardoor je wel weet wat er staat. En kom je er echt niet uit, dan kan je 

het vragen. 

Teveel moeilijke woorden is niet de bedoeling, laat daarom eerst even een bladzijde lezen. Uw kind kan dan wel 

aangeven of het gaat lukken of niet. 

Serielezen 

Mocht uw kind een serie (of schrijver) gevonden hebben die zij/hij heel leuk vindt, is dat heel fijn. Ze hebben dan 

een meteen een heleboel boeken die ze kunnen lezen en daardoor maken ze leeskilometers. Daarbij kan het  

ervoor zorgen dat ze veel plezier in lezen krijgen waardoor ze ook andere boeken gaan proberen. 

          



MR: oud en nieuw 

Met veel dank nemen we afscheid van twee ouders in de oudergeleding van de MR.  

En dat is best bijzonder want dit zijn de ouders die in de MR zitten vanaf het moment dat de Wolderweide 

zelfstandig werd en een eigen MR nodig had. Zowel Rosalie Alfons-de Groot als Venhar  Colak-Sariaslan  

hebben een grote bijdrage geleverd aan het volwassen worden van de MR. En daarom zetten we ze via de 

Wolderweetje nog 1x in het zonnetje. Bedankt voor de afgelopen jaren waarin jullie de ouders van de      

kinderen op Wolderweide een stem hebben gegeven.  

Waar ouders stoppen, beginnen er ook nieuwe ouders in de MR. Ze heten Liane Metselaar en Rachid Bassit. 

Van harte welkom. Beide stellen zich zelf even aan jullie voor.  

Mijn naam is Liane Metselaar, moeder van Marit (groep 6) en Melvin (groep 3). Ik vind het mooi om te zien dat bij de 
Wolderweide ouders betrokken worden bij veel activiteiten en wil me daar actief voor inzetten. Graag wil ik namens 
de ouders meedenken en adviseren over het beleid van de school, zodat we er samen voor zorgen dat alle kinderen en 
leerkrachten met plezier naar school gaan en zich maximaal kunnen ontwikkelen. 

Mijn naam is Rachid Bassit, vader van Adam (groep 4b) en Norah (groep 2d). Ik heb me opgegeven voor de MR   

omdat ik een positieve bijdrage wil leveren aan zaken die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs en op 

het werk van de leerkrachten. 

Ik ben blij dat jullie je aangemeld hebben en wil graag samen met jullie en de leerkrachten in de MR de       

komende jaren voor onze school de medezeggenschap in ere houden. 

Voor alle andere ouders van de school die iets aan ons kwijt willen, spreek ons aan bij het schoolplein of 

stuur een mail aan MR@Wodlerweide.nl  

Jeroen Leenstra (Voorzitter MR Wolderweide)  
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Beste ouders, 
 
De vastentijd begint op 2 maart en ter voorbereiding op Pasen doen wij weer mee met Vastenactie! We komen samen in 
actie voor kinderen die onze hulp het hardst nodig hebben.  
Een plek voor jou, een plek voor mij  
 
Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van: Een plek voor jou, een plek voor mij. We maken kennis met Ma-
ria. Haar familie woont al honderden jaren in een mooie, vruchtbare vallei in Oost-Guatemala, maar nu wordt er een wa-
terkrachtcentrale gebouwd waardoor de rivier droogvalt en de families in Maria’s dorp hun land dreigen kwijt te raken.  
We gaan tijdens de vastentijd sparen voor kinderen als Maria, zodat zij op hun mooie plek kunnen blijven wonen en kun-
nen leven van de opbrengsten van hun land!  
 
Donderdag 24 februari krijgen de kinderen een spaardoosje mee naar huis. 
De bedoeling van het doosje is dat de kinderen klusjes doen en daarbij wat geld verdienen voor een ander.  Klusjes zoals: 
tafel dekken, kamer opruimen enz. Ze mogen niet langs de deuren. 
Het doosje mag 3 x mee naar school: 
Donderdag 10 maart 
Donderdag 24 maart 
Donderdag 7 april. 
 
Vrijdag 1 april is er een voorstelling voor alle groepen. 
 
Meer informatie over de scholenactie van Vastenactie vindt u op www.vastenactie.nl/scholen  

Veel succes met de Vastenactie en alvast een vrolijk Pasen! 

 

 
 

 

 



 


